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Semanttinen web?

● semanttinen web ≈ tiedon verkko (Web of Data)
● dokumenttien jakamisesta datan jakamiseen
● vähennetään monimerkityksisyyttä
● informaatio koneiden ymmärtämässä muodossa





Millä keinoin?



Linkitetty (avoin) data

Garrett Crawford, Chain Link Net, https://secure.flickr.com/photos/gc_photography/5928453556/



osa Webin evoluutiota...



Linkitetyt palvelimet...

Yngvar, Arpanet 1974 https://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Arpanet_1974.svg



Linkitetyt dokumentit...



Linkitetty (avoin) data

● linkitetyt tietoelementit
● määritellään tietoelementtejä ontologioiden avulla 
● periaatteet:

1. identifioidaan asioita URIen avulla (Uniform Resource 
Identifier), käytännössä esim. Uniform Resource Locator 
(URL) -osoittein, esim. http://www.kirjasampo.fi/

2. käytetään HTTP-muotoista URIa helpomman 
käytettävyyden vuoksi

3. tarjotaan käyttökelpoista standardimuotoista 
informaatiota (esim. RDF jne)

4. linkitetään dataa muualle webiin. 
● avoimuus = linkitetty data lisensointi avoimesti 

hyödynnettäväksi



Heath, Bizer (2011). Linked Data: Evolving the Web into a Global Data Space. http://linkeddatabook.com/editions/1.0/



Ontologiat

● termit ovat koneluettavassa muodossa
● YSO: ei hierarkialtaan täydellinen, mutta korjattavissa ja 

täydennettävissä
● sisältöjen kuvailuun
● hakutuloksiin esiin eri näkökulmat, esim.

○ Nokia: paikkakunta >< yritys jne
○ sokeritauti ≈ diabetes 



YSO : jalkineet





kritiikkiä

● Internetin laajuus: automatisoitujen päättelyjärjestelmien 
on hanskattava valtavaa määrää sisältöjä

● epätäsmälliset käsitteet, kuten nuori ja kookas
● täsmälliset käsitteet, joilla on epävarmat arvot, esimerkiksi 

potilaan oireet voivat sopia moniin erilaisiin diagnooseihin
● ristiriitaisuudet, joita väistämättä syntyy ontologioita 

kehitettäessä ja kun eri lähteistä tulevia ontologioita 
yhdistellään

● inhimillinen käyttäytyminen ja henkilökohtaiset 
mieltymykset



binux, Pick One https://secure.flickr.com/photos/binux/290179539/



hyötyjä

● informaation helpompi
1. löydettävyys
2. jaettavuus
3. yhdisteltävyys muuhun informaatioon

● koneiden ymmärtämässä muodossa
● W3C Library Linked Data Incubator Groupin raportti 

linkitetystä datasta 



Hyödyt loppukäyttäjille

● parempaa löydettävyyttä ja datan käytettävyyttä
● helpommin linkityksiä kirjastopalvelujen ja ei-

kirjastopalvelujen välille



Hyödyt organisaatioille

● linkitettyä dataa tuotetaan hajautetusti
● teknologisilta ratkaisuiltaan perustuu yleisiin standardeihin

○ >> yhteentoimivuus
■ >> helpottaa kilpailuttamista ja osaajien rekrytointia 

jne.
● läsnäolo webissä lisääntyy



Hyödyt informaatioammattilaisille 
kuten kirjastolaisille ja arkistolaisille 

● avoin, globaali, jaettu datavaranto
● web-lähtöiset teknologiat helpottavat sisällönkuvailun 

hyödynnettävyyttä
● yleisesti käytössä olevien identifikaattorien käyttö säilyttää 

merkityksensä helpommin formaattimuutosten yli



Hyödyt kehittäjille ja järjestelmäntoimittajille

● linkitetyn datan menetelmät tukevat datan hakemista ja 
uudelleen hyödyntämistä

○ esim. tunnetut ja standardit web-protokollat kuten 
Hypertext Transport Protocol (HTTP)

● irti kirjastospesifeistä dataformaateista
● linkitettyä dataa tukevat järjestelmäntoimittajat voivat tarjota 

tuotteitaan myös kirjastomaailman ulkopuolelle



Miten kirjastot tähän istuu?

1. Nykytilanne
2. Semanttisen webin projekteista kirjastoissa
3. Mitä seuraavaksi?





Mikä tökkii?

1. kirjastodataa ei ole perusteellisesti avattu muulle webille
2. kirjastostandardit on tarkoitettu vain kirjastoyhteisölle (esim. 

MARC, Z39.50)
3. kirjastoyhteisöllä ja semanttisen webin yhteisöllä on eri 

terminologia
4. kirjastoteknologiset muutokset riippuvat 

järjestelmäntoimittajista.



Ongelmia alias esteitä alias hidasteita 
alias haasteita...

● käsitteellisesti hankala asia
● paljolti asiantuntijoiden, tutkijoiden pelikenttää
● tarpeita metadataperustan muutokselle
● käytännön esimerkkejä vähän
● kirjastojärjestelmillä ei ole tukea semanttiselle webille, esim. 

RDF-tietomallille
● ontologioiden ongelmat.



Esimerkkejä kirjastoista



British Library Gate Shadow, C. G. P. Grey, 2005









maxf



Mitä seuraavaksi?

● potentiaalisten datajoukkojen identifiointia (high priority, low 
effort)

● linkitetty avoin data agendoihin
● mukaan semanttisen webin standardointityöhön
● kirjastostandardien yhteensopivuus semanttisen webin 

standardien kanssa 



Summa summarumia

● linkitetyn avoimen datan web on dynaaminen
● lupauksia mm. moniselitteisyyden väheneminen, tarkemmat 

hakutulokset
● yksi vastaus tiedonhakuvaivoihin
● standardointia lisää ja ulos kirjastoympyröistä: mahdollisuus 

kirjastoille ja järjestelmävalmistajille
● osaamishaaste
● yhteisluetteloteema
● järjestelmäriippumattomuutta, yhteentoimivuutta

 



Kiitos!
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